ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ ОГЛАС ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 11.05.2018. ГОДИНЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ
ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У 2018.
ГОДИНИ

Име и презиме подносиоца захтева
ЈМБГ
Адреса
Контакт телефон
Број регистрованог комерцијалног
пољопривредног газдинства
Носилац Пољопривредног газдинства је :
а) осигураник пољопривредник у складу са Законом о
пензијском и инвалидском осигурању
б)осигураник пољопривредник у складу са Законом о
здравственом осигурању
ц) пољопривреда је основна делатност на основу изјаве
Kорисник финансијске подршке из буџета
града Краљева у периоду 2005-2011.године
Корисник финансијске подршке из Фонда за развој
пољопривреде града Краљева 2013. - 2016. година
 кредитна подршка
 накнада дела трошкова за пројекте из области
примарне пољопривредне производње
Корисник финансијске подршке по основу Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2017. години на територији
града Краљева
 кредитна подршка
 накнада дела трошкова за пројекте из области
примарне пољопривредне производње
Површине засејане под поврћем, воћем и ратарским
културама у ha (за захтеве из сектора воће, грожђе,
поврће, цвеће и остали усеви)
Број регистрованих грла (захтеви из сектора млеко и
месо)
Број пчелињих друштва за пројекте из области пчеларства
(сектор пчеларство)
Шифра инвестиције
-само једна инвестиција
Број наменског рачуна носиоца пољопривредног
газдинства који је евидентиран у Регистру Трезора
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Уз пријаву на Јавни оглас приложити следеће доказе:
1. опис инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за коју се траже
подстицајна средства са шифром инвестиције,
2. доказ о упису у Регистар комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у
активном статусу уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
(“Службени гласник РС”, број 17/2013 и 102/15),
3. уверење – потврду Фонда пензијског и инвалидског осигурања или уверење потврду Фонда здравственог осигурања да је осигураник – пољопривредник или
оверену изјаву са два сведока код Јавног бележника (нотара) да је подносиоцу захтева
обављање пољоприредне делатности на газдинству једино и основно занимање,
4. обострану фотокопију личне карте (без чипа) или очитану (са чипом) носиоца
породичног пољопривредног газдинства,
5. Потврду да су измирене обавезе :
а) у целости за кориснике који су користили финансијску подршку из буџета града
Краљева у периоду од 2005-2011. године од Банке Интеза
б) доспеле по основу коришћења кредитне подршке у складу са Програмом рада
Фонда за развој пољопривреде града Краљева од 2013. до 2016. године и кредитне
подршке у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредене политике и
политике руралног развоја у 2017. години на територији града Краљева, од банке код које
је закључен уговор о коришћењу кредитних средстава.
За кориснике подстицајних средстава за накнаду дела трошкова за пројекте из
области примарне пољопривредне производње од 2013. до 2017. години по службеној
дужности се утврђује испуњеност уговорних обавеза.
6. извод из Регистра о пријављеним површинама под пољопривредним културама,
7. извод из Регистра о пријављеном сточном фонду - за инвестиције из сектора млеко и
месо,
8. извод из Регистра о броју пријављених пчелињих друштава - за инвестиције из
области пчеларства,
9. профактуру – предрачун од овлашћеног добављача за подстицаје за сектор воће,
грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, сектор остали усеви (житарице,
индустриско, ароматично и зачинско биље и др.) и сектор пчеларства и то за набавку
опреме за пчеларство (шифра 101.6.2),

10. фотокопију дипломе са најмање IV степеном стручне спреме,
11. извод из Регистра пољопривредног газдинства о броју уписаних чланова
домаћинства,
12. изјава да предмет инвестиције не набавља од крвног сродника у правој линији, крвног
сродника у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружника и
ванбрачног партнера ових лица, од усвојиоца, односно усвојеника, као и потомака
усвојеника, као и од других лица који са носиоцем комерцијалног пољопривредног
газдинства живе у заједничком домаћинству (Образац И.1.),
13. изјаву да за предметну инвестицију није користио и неће користити подстицаје по
истом основу из других извора (од министарста, субвенције, подстицаји, донације) и
да предмет инвестиције наменски користи и неотуђи за период од 3. година (Образац
И.2.) и
14. копију картице наменског рачуна носиоца пољопривредног газдинства евидентираног
у Регистру Трезора.

Под кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су напред унети
подаци у пријави и приложеној документацији тачни, као и да ћу
овлашћеним лицима омогућити њихову проверу.
Напомена: За приложене доказе заокружити редни број

Подносилац пријаве
______________________
(име и презиме)

